
សេចក្តីថ ល្ែងការណ៍អំពតីបណ្តឹងេម្របេម្ររួល  
និង ការជូនដំណតឹងអំពតីការកាត់ក្តី

េមរាប់តុលា
ការសមបើមរាេ់ប៉ុ

ស ណ្ ោះ



សលខសរៀងឯកសារសរឿងក្តី

កុំដាក់បញ្ ចូលជាមួយឯកសារតុលាការ។
សម្រាប់ជូនជាពត៌រានតតប៉ុណ ណ្ ោះ។

តុលាការកាត់ក្តីណៅរដ្ឋរ៉ាសាជូណសត
សម័យម្បជុំបណ្តឹងសម្មបសម្មរួល

ថ ន្ែកទតី 
1

	 តុលាការមក រុងបូេ្រុ ន 	  តុលាការតំបន់ 

ថ ន្ែក ______________________  

	តុលាការលំសៅដ្ធា ន

ថ ន្ែក ________________________

ថ ន្ែកទតី   
2

ស ម្ ោះរបេ់សដើ្រសោទ, អាេយដ្ឋា ន, កូដតំបន់ និង ទូរេ័ព្ទ

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

សលខទូរេ័ព្ទ៖

ស្រធាវរីបេ់សដើ្រសោទ (មបេិនសបើរាន)

ស ម្ ោះ     ___________________________________________________________

អាេយដ្ឋា ន៖  ________________________________________________________

  ___________________________________________________________

សលខទូរេ័ព្ទ៖ សលខ BBO៖

ថ ន្ែកទតី   
3

ស ម្ ោះរបេ់ចុងសោទ, អាេយដ្ឋា ន, កូដតំបន់ និង ទូរេ័ព្ទ

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

សលខទូរេ័ព្ទ៖

ចុងសោទស្សេងសទៀត (មបេិនសបើរាន)

ស ម្ ោះ     ___________________________________________________________

អាេយដ្ឋា ន៖  ________________________________________________________

  ___________________________________________________________

សលខទូរេ័ព្ទ៖ 

ថ ន្ែកទតី    
4

បណ្តឹងរបេ់សដើ្រសោទ៖ ចុងសោទជំពាក់ $_________ បូកសសាហ៊ុយតុលាការ $_________ចំសពាោះ្ូរលសហតុខាងសមកា្រ៖ ្្ល់ ថ ង្ៃថខឆ្នែ ំថនមពតឹត្ិការណ៍ 
ថដលជា្ូរលដ្ឋា នថនបណ្តឹងរបេ់អនែក។

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

សម្រាប់ជូនជាពត៌រានតតប៉ុណ ណ្ ោះ។

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

ហត្ថសលខារបេ់សដើ្រសោទ ថ ង្ៃថខឆ្នែ ំ

ថ ន្ែកទតី    
5

ការេម្រ រុោះេម្ររួល៖ ការេម្រ រុោះេម្ររួលថនបណ្តឹងសនោះអាចស វ្ ើរាន្រុនសពលកាត់ក្តី មបេិនសបើភាគតីទាងំពតីរយល់មព្រពិភាកសាសរឿងក្តីសនោះជា្ួរយអនែក      
េម្រ រុោះេម្ររួល ថដលនតឹងជួយភាគតីក្រុងការពយាយា្រសដ្ោះមសាយជសរាលែ ោះសដ្យការមព្រសមពៀងគ្នែ ចំសពាោះលក្ខខណ្ឌ ។ សដើ្រសោទមតរូវថតជូនដំណតឹងតុលាការ  
មបេិនសបើសគមតរូវការការេម្រ រុោះេម្ររួល;ចុងសោទអាចយល់មព្រចំសពាោះការេម្រ រុោះេម្ររួលសៅថ ង្ៃកាត់ក្តី។

	សដើ្រសោទរានឆន្ទោះក្រុងការសដ្ោះមសាយបណ្តឹងសនោះតា្រការេម្រ រុោះេម្ររួលរបេ់តុលាការ។

ថ ន្ែកទតី តី   
6

សេចក្តីបញ្ជា កស់យាធា៖ សដើ្រសោទថ ល្ែងសមកា្រការពិន័យ និង ការ្្ន្្ទ សទាេថនការភូតកុហកថា៖

		ចុងសោទខាងសលើ្រិនថ្រនកំពុងបសម្រើ
ការក្រុងសយាធា សហើយបច្រុប្បននែ រេ់សៅ ឬ 
ស វ្ ើការសៅអាេយដ្ឋា នខាងសលើ។
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សេចក្តីជូនដំណតឹងដល់ចុងសោទ៖ 
អនែកកំពុងមតរូវរានសគប្តឹងក្រុងតុលាការបណ្តឹងេម្របេម្ររួល

សដ្យសដើ្រសោទថដលរានស ម្ ោះខាងសលើ។ អនែកមតរូវរានបង្គា ប់
ឲ្យបង្ហា ញខ្ រួនេមរាប់ការកាត់ក្តីបណ្តឹងសនោះ សៅ ថ ង្ៃថខឆ្នែ ំ និង 
សពលសវលាថដលរានកត់េរាគា ល់សៅខាងស្ា។ំ

មបេិនសបើអនែកចងស់ដ្ោះមសាយបណ្តឹងសនោះ្រុនថ ង្ៃកាត់ក្តី 
អនែកគួរទាក់ទងសដើ្រសោទ ឬ ស្រធាវរីបេ់សដើ្រសោទ។

េូ្រស្រើលសេចក្តីថណនំ្បថន្ថ្រសៅខាងខនែងថនទម្រង់ថបបបទសនោះ

ស ម្ ោះ និង អាេយដ្ឋា នតុលាការ


	

េ
មរា

ប
់ត

ុលា
កា

រសមប
ើមរា

េ
់ប

៉សុ
ណ្ោះ 

ថ ង្ៃថខឆ្នែ ំ និង សរ៉ាងថនការកាត់ក្តី

_________________   សៅ   _________________
ថ ង្ៃថខឆ្នែ  ំ                                          សរ៉ាង

បន្ទបស់លខ

សៅមក្រដំបូង សេម ៀនតុលាការ ីឬ អនែកទទួលការោត់តាំង

សេចក្តីថណន្ំេមរាប់ការបសំពញបណ្តឹងេម្របេម្ររួល - អនែកមតរូវថតបំសពញថ ន្ែក 1-6 ថនទម្រង់ថបបបទសនោះ។ ស្រើលសេចក្តីថណនំ្សៅទំព័រខាងសមកាយ។ 

This document was developed under Grant No. 11-T-162 of the State Justice Institute. The form does not necessarily represent the official position or policies of the State Justice Institute.

	ចុងសោទខាងសលើកំពុងបសម្រើការក្រុង 
        សយាធា

x_________________________   _______
 ហត្ថសលខារបេ់សដើ្រសោទ ថ ង្ៃថខឆ្នែ ំ

ទាងំសដើ្រសោទ  
និង ចុងសោទ 
មតរូវថតប 
ង្ហា ញខ្ រួន 
សៅតុលាការ 
សនោះសៅថ ង្ៃថខឆ្នែ ំ  
និង សរ៉ាងថដល
រានបញ្ជា ក់
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